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Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2014. (...) önkormányzati 

rendelet-tervezete a belváros közlekedéséről szóló 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Molnár István városfejlesztési osztályvezető 



Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…./2014. (……) önkormányzati rendelet-tervezete a 

belváros közlekedéséről szóló 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet módosításáról* 

 

 

 
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, valamint a közúti 

közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/A.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában, valamint (2) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a belváros közlekedéséről szóló 12/2013. 

(V.9.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § 1. pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„1.  Behajtási korlátozás alá eső terület: A Fő utca, a Kossuth utcának a Deák Ferenc utca 

és a Fő tér közötti szakasza, a Szent László utcának a Kossuth utca és a Kurucz utca 

közötti szakasza, a Petőfi Sándor utca, az Eötvös József utca, a Rákóczi Ferenc utca, 

a Márton István utca, valamint a Fő térnek, a Közép utcának és a Pálos térnek az 1. 

melléklet szerinti területe, mely a fizető parkolási övezet „A” zóna része.” 

 

 

2. § 

A Rendelet 10.§ (1) - (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A behajtási korlátozás alá eső területen működési engedéllyel rendelkező üzlet 

tulajdonosa, bérlője (továbbiakban: üzemeltetője) áruszállítás céljára 3 db 

rendszámhoz kötött behajtási engedélyre jogosult.  

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott 3 engedélyen felüli további áruszállításra jogosító 

rendszámhoz kötött behajtási engedély a Gazdasági Bizottság döntése alapján 

adható.”  

 

 

3. § 

A Rendelet 12.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

12.§ 

 

(1) A fizető parkolási övezet területén érvényes parkolójegy díja: 

Parkolójegy díja „A” zóna „B” zóna 

Díj 320,- Ft/óra 260,- Ft/óra 

 

 

*(A normál betűvel szedett szövegrész a rendelet hatályos szövegét, a dőlt betűvel szedett 

szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza. ) 



(2) A fizető parkolási övezet területén a közútkezelőnél zónánként váltható parkolási bérlet, 

melynek díja: 

Parkolási bérlet díjai „A” zóna „B” zóna 

Rendszámhoz kötött éves parkolási bérlet ára 90 500,- Ft 71 000,- Ft 

Rendszám nélküli éves parkolási bérlet ára 150 000,- Ft 117 000,- Ft 

Rendszámhoz kötött féléves parkolási bérlet ára 50 000,- Ft 38 600,- Ft 

Rendszám nélküli féléves parkolási bérlet ára 83 500,- Ft 65 000,- Ft 

Rendszámhoz kötött havi parkolási bérlet ára 9 200,- Ft 7 100,- Ft 

Rendszám nélküli havi parkolási bérlet ára 15 500,- Ft 12 000,- Ft 

Kedvezményes parkolási bérlet éves ára 9 200,- Ft 7 100,- Ft 

 

(3) Parkolási díj a 10.§ (1) bekezdés szerinti esetben: 

Parkolási díj  „A” zóna   „B” zóna 

Éves díj 57 000,- Ft/gépjármű - 

Negyedéves díj 16 000,- Ft/gépjármű - 

 

(4) Parkolási díj a 10.§ (2) bekezdés szerinti esetben: 

Parkolási díj „A” zóna   „B” zóna 

Éves díj 80 000,- Ft/gépjármű - 

Negyedéves díj 24 000,- Ft/gépjármű - 

 

(5) Parkolási díj a 10.§ (5) bekezdés szerinti esetben: 

Parkolási díj  „A” zóna „B” zóna 

Napi díj 2 200,- Ft/gépjármű - 

Heti díj 11 000,- Ft/gépjármű - 

Havi díj 37 000,- Ft/gépjármű - 

 

(6)  Várakozóhely 9. § (1) - (2) szerinti megváltásának díja:  

Várakozóhely megváltásának díja „A” zóna „B” zóna 

Éves díj 203 200,- Ft 162 600,- Ft 

Féléves díj 132 100,- Ft 91 400,- Ft 

 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

5. § 

 

(1) Hatályát veszti a Rendelet 10. § (6) bekezdése. 

  

(2) Hatályát veszti a 10.§ (5) bekezdésében az „és várakozási” szövegrész. 

 

Pápa, 2014. szeptember 12. 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester címzetes főjegyző 



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a belváros közlekedéséről szóló          

12/2013 (V.9.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: „Rendelet”) szabályozta a belváros 

közlekedési rendjét.  

 

A Rendelet 8. fejezet 10. §-a tartalmazza a behajtási korlátozás alá eső területen működési 

engedéllyel rendelkező üzletek áruszállításával összefüggésben, illetve a szolgáltatást nyújtó 

személy gépjárműve számára kiadható behajtási engedélyek díjszabását. 

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 33/A. § (1) bekezdése 

alapján közúthasználati díj csak külön jogszabályban országos közútként meghatározott utak 

esetében állapítható meg.  

Helyi közút közlekedési célú igénybevételéért használati díj megállapítására a Kkt. nem ad 

felhatalmazást.  

 

A Kkt. 15/A. § (1) bekezdése viszont lehetővé teszi, hogy a helyi közutak, valamint az 

önkormányzati terek, parkok, egyéb közterületek vonatkozásában a helyi önkormányzat 

rendeletében kijelöljön olyan várakozási területet, amelynek gépjárművel történő várakozási 

célú használatáért várakozási díjat kell fizetni.  

   

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1. §-hoz 

 

A Rendelet 2. § (1) bekezdésének kiegészítése pontosítja, hogy a behajtási korlátozás alá eső 

terület is a fizető parkolási övezet része. 

 

2. §-hoz 

 

A Rendelet 10. § (1)-(2) bekezdései a behajtási korlátozás alá eső területre való behajtási 

engedélyek megszerzésének szabályait. 

 

3. §-hoz 

 

A 12. § kiegészül a Rendelet 10.§ (1), (2) és (5) bekezdéseiben meghatározott behajtási 

engedélyekkel rendelkezők által fizetendő kedvezményes parkolási díjakkal. 

 

4. §-hoz 

 

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 

 

5.  §-hoz 

 

Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz. 

 

 

 

 

 

 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése 

során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi 

jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 

megállapításai a rendelet-tervezet estében az alábbiak:  

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:  

Az önkormányzati rendelet-tervezetnek tekintettel arra, hogy a módosítás a díjtételekre 

vonatkozóan változást nem tartalmaz költségvetést érintő hatása nincs. 

Fentieken túl társadalmi, gazdasági hatásai nincsenek. 

 

Környezeti és egészségügyi következményei:  

Az önkormányzati rendelet-tervezetnek az eredeti szabályozáson túli egyéb környezeti és 

egészségügyi következményei nincsenek. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

Az önkormányzati rendelet-tervezetnek adminisztrációs terheket befolyásoló hatása nincs. 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

Az önkormányzati rendelet módosítására a magasabb szintű jogszabálynak való megfelelés 

érdekében van szükség.  

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

 

 

 

Pápa, 2014. szeptember 12. 

 

 

 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 


